
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 5. februar 2013, kl. 18:30 til 20:00  

Fremmødte: Helle Petersson (medarbejderrepræsentant), Heidi Larsen, Vibeke Tillisch 

og Tommy Olivenlund (Daglig Leder) 

Afbud: Teresa Heiberg, Bent Steensen. 

Referent: Tommy Olivenlund 

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen og gennemgik kort dagsorden.  

 

2. Godkendelse af referat. 

Ingen bemærkninger til referatet, godkendt.  

 

3. Status for Byggeren 

 

Personale 

Der en god stemning blandt personalet, alle glæder sig til de nye børn starter. 

 

Jesper, vores sports/musik medarbejder er på barsel og vender tilbage d. 8. 

februar 2013. 

 

Camilla går på barsel fra 16. april 2013 og forventes tilbage omkring 15. april 

2014. I perioden ansøges om vikar. 

 

Ida, vores medarbejder i det kreative værksted er faldet godt til, og har vist vejen 

for det kreative med massere af nye idéer. 

 

Mathias, som er tidligere ansat på Stengården er tilbage som timelønnet 

medarbejder. Mathias er tilkaldevagt og har primært sine timer i Juniorklubben. 

 

Stangården har i samarbejde med Jobcentret tilbudt Bienfait 3. måneder i praktik. 

Bienfait er oprindelig fra Congo, og er bosiddende i Ølstykke med kone og børn. 

Bienfait er uddannet inden for IT og har en Bachelor grad i computerteknologi, og 

skal sørge for optimering af Stengårdens Computere. 

 

 

 



Børn og unge 

Der er fortsat et godt fremmøde på Byggeren, fritidsklubben ligger i gennemsnit 

på 110 medlemmer om dagen, hvor juniorklubben har 20 til 25 i aftentimerne. 

Værkstederne er godt besøgt, personalet melder om god stemning og det tydeligt 

at børn og unge trives.  

 

Medlemstallet er stigende, hvilket betyder at fritidsklubben pr. 1 april har ca. 250  

børn og juniorklubben har 67 unge. 

 

Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

Køkken og caféprojekt starter i uge 2. og forventes at stå klar i uge 9. Vi vil 

løbende opdatere vores hjemmeside med billeder, så processen kan følges af 

medlemmerne og deres forældre. 

 

Renovations- og byggeprojekter 2014 

Tommy beretter om nye projekter og om ansøgning af midler til renovation af 

Stengårdens toiletter, kælderen under hovedbygningen og et nyt Kaninhus. 

 

Den stigende interesse for Stengårdens aktiviteter har medført et større pres på 

sanitære forhold, der mangler toiletter og standarden skal højnes, de skal være 

mere tidsvarende.  

 

En anden udfordring er manglende indendørs kvadratmeter, og her tænkes 

kælderen under hovedhuset ind. De brandtekniske forhold er undersøgt og med 

etablering af endnu en indgang og opdeling af kælderen med gennemgangsdør, vil 

det være muligt at erhverve 80-100 kvadratmeter ekstra plads. 

 

Den sidste udfordring og absolut Stengårdens største aktivitet er vores kaninhus. 

Kaninhuset er i dag, i en så dårlig stand at det burde rives ned til fordel for et nyt 

og større, samt mere energivenlig bygning.  

 

Ansøgning om midler til ovennævnte byggeprojekter udarbejdes i marts/april 2013 

og fremsendes til behandling, med håb om bevillig til budget 2014.  

 

     

Eksternt  

Inge projekter. 

 

 

 



Juniorklubben 

Der er stor interesse for Stengårdens Juniorklub, og fremtiden ser lys ud. Vi har 

indkaldt til stormøde torsdag d.7. februar. Tanken med mødet er at høre de unge 

om, hvad et 2013 klubtilbud skal indeholde og hvilket muligheder der skal være 

for at tilbuddet er tidsvarende. 

 

Rådet drøftede muligheden for bespisning om aftenen, samt åbningstider i caféen. 

 

4. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi Larsen orienterede kort om Områdebestyrelsens arbejde og de kommende 

opgaver i Klub Egedal regi. Områdebestyrelsen er pt. optaget af debatten om Ny 

Nordisk skole og skolereformen, samt muligheden for lektiecafe i klubberne. 

Kommunens Sundhedspolitik om fremme af sundhed og hygiejne har ligeledes stor 

fokus. Referat kan ses af Klubegedals hjemmeside.  

   

5. Planlægning af kommende rådsmøder 

 

Næste møde er berammet til tirsdag d. 23. april 2013 kl. 18:30-20:00 

 

De efterfølgende møder er som følger: 

 

18. juni 

24. september 

19. november 

 

6. Evt. 

 

Vi drøftede muligheden for inddragelse af civilsamfundet i klubbens arbejde, og 

besluttede at Tommy arbejder videre med idéer til næste møde og at 

personalegruppen orienteres om mulighederne. 

  

 

 

Tak for god ro og orden 

 

Med venlig hilsen 

Tommy Olivenlund 

 


